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לשכת מנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה
ירושלים ,י' בניסן תשע"ז
 06באפריל 2017
חוזר לבעלויות תשע"ז4 /

לכבוד
הבעלויות על מוסדות החינוך
שלום רב,
הנדון:
 .1תוספת שקלית לעובדי הוראה בחטיבות העליונות החל מיום 1.9.2016
 .2תוספת אחוזית לעובדי הוראה בחטיבות העליונות החל מיום 1.4.2017
ביום  20.3.2016וביום  23.3.2017נחתמו הסכמים קיבוציים בין המרכז לשלטון
מקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים (להלן
בהתאמה" :הסכם ההחלה" ו"הסכם היישום").
מטרת חוזר זה הינה לפרסם את ההוראות לגבי תשלום תוספת שקלית 2016
לעובדי הוראה ,החל מיום  1.9.2016ולגבי תשלום תוספת אחוזית  2016לעובדי
ההוראה ,החל מיום .1.4.2017
תחולה:
הוראות חוזר זה יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה ,המועסק על-ידי
הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להלן" :עובד
הוראה") ואשר מועסק בחטיבות העליונות ובכיתות י"ג-י"ד.
למען הסר ספק ,ההוראות יחולו הן לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי
רפורמת עוז לתמורה והן לגבי עובדי הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה.
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 .1תוספת שקלית אחידה לעובדי הוראה החל מיום 1.9.2016
א .בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (5א)( )1ו(5-א)( )2להסכם ההחלה,
ולהוראות סעיפים קטנים (4ב)( )1ו(4-ב)( )2להסכם היישום ,החל מיום
 1.9.2016יהיו עובדי ההוראה זכאים לתוספת חודשית שקלית ,בהתאם
למפורט להלן (להלן" :התוספת השקלית לעובד הוראה").
ב.

סכום התוספת השקלית לעובד הוראה במשרה מלאה יהיה במועדים
כדלקמן בסכומים כדלקמן:
( )1החל ביום  1.9.2016ועד יום  108.74 - 31.3.2017ש"ח (במילים:
מאה ושמונה שקלים חדשים ושבעים וארבע אגורות).
( )2החל ביום  176.70 - 1.4.2017ש"ח (במילים :מאה ושבעים וששה
שקלים חדשים ושבעים אגורות) .מועדים נוספים בהם יחול שינוי
בסכום התוספת השקלית יפורסמו בהמשך ,בסמוך למועד השינוי.

ג.

עובד הוראה במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית בסכום
שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה לעובד הוראה במשרה
מלאה.

ד.

החל מחודש ינואר  2017יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר (להלן:
"מועד עדכון") ,סכום התוספת השקלית שייקבע כאמור לעיל ,לפי
שיעור עליית מדד החדש לעומת המדד הקודם.
לעניין סעיף זה:
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
"המדד החדש"  -מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
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"המדד הקודם"  -מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון
הקודם ,ולעניין העדכון הראשון  -מדד חודש דצמבר ( 2015שהמתפרסם
בחודש ינואר .)2016
מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע
בשל כך עדכון של סכום התוספת השקלית לעובד הוראה ,והעדכון ידחה
למועד עדכון בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור
השלילי ,על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם
האחרון ששימש לעדכון התוספת.
ה .מוסכם כי התוספת השקלית לעובד הוראה לא תובא בחשבון לעניין חישוב
השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז .1987-למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת
מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום –
הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-
ו.

התוספת השקלית לעובדי הוראה תהווה שכר לכל דבר ועניין ,ותובא בחשבון
לעניין חישוב ערך שעה לצורך חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי
מקום" (בין אם במקום שעה תומכת הוראה ובין אם לאו) ,לעניין הפחתת
שכר בשל שעת היעדרות ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי
פיטורים ,התשכ"ג ,1963-לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף
 46להסכם עוז לתמורה ולעניין הפרשות לקרן השתלמות ולקרן דפנה (או
לקופה אחרת שבאה במקומה).

ז.

מוסכם כי התוספת השקלית לעובד הוראה לא תיכלל בבסיס לחישוב כל
תוספת שכר וכל תוספת לשכר (אחוזית ושקלית).

ח .על אף האמור בסעיף ז לעיל ,התוספת השקלית לעובד הוראה תובא בחשבון
לעניין חישוב מענק יובל.
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ט .התשלומים הנובעים מסעיף זה ישולמו החל במשכורת המשולמת בעד חודש
אפריל  2017המשתלמת בחודש מאי  2017ולא יאוחר מהמשכורת המשולמת
בעד חודש מאי  2017המשתלמת בחודש יוני  .2017במסגרת המשכורת
האמורה ישולמו גם ההפרשים בעד התקופה שמיום .1.9.2016
 .2תוספת אחוזית 2016
א .בנוסף לאמור בסעיף  1לעיל ,החל מיום  1.4.2017עובדי ההוראה יהיו זכאים
לתוספת שכר אחוזית חדשה( ,להלן" :תוספת אחוזית  )"2016בשיעור של
( 0.625%במילים :שש מאות עשרים וחמש מאיות האחוז).
ב .מועדים נוספים בהם יחול שינוי בשיעור תוספת אחוזית  2016יפורסמו
בהמשך ,בסמוך למועד השינוי.
ג.

תוספת אחוזית  2016תשולם בשיעור אחיד לכל עובד הוראה.

ד .תוספת אחוזית  2016תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  ,2001תוספת
 ,2008תוספת  ,2011תוספת שחיקה  2011ותוספת עוז לתמורה (ככל שהעובד
זכאי לה).
ה .תוספת אחוזית  2016תובא בחשבון לחישוב תוספת אחוזיות המחושבות
מהשכר המשולב למעט תוספת  ,2001תוספת  ,2008תוספת  ,2011תוספת
שחיקה  ,2011תוספת עוז לתמורה ותוספת דרגת קידום ,וכן לעניין חישוב
ערך שעה לצורך חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" (בין אם
במקום שעה תומכת הוראה ובין אם לאו) ,לעניין הפחתת שכר בשל שעת
היעדרות ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים,
התשכ"ג ,1963-לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף  46להסכם
עוז לתמורה ,לקרן השתלמות ולקרן דפנה (או לקופה אחרת שבאה
במקומה).
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ה .החל מיום  1.4.2017תוספת  '87ו-תוספת  ,'94המשולמות לעובדי הוראה,
יוגדלו בשיעור של  0.625%ביחס לערכם השקלי ערב חתימת הסכם זה.
לפיכך ,החל מיום  1.4.2017סכומן יעמוד על:

תוספת '87
מורה בחט"ע המועסק בתנאי רפורמת עוז לתמורה

₪ 246.39

יתר עובדי ההוראה בחט"ע

₪ 177.05

תוספת '94
מורה בחט"ע המועסק בתנאי רפורמת עוז לתמורה

₪ 221.57

יתר עובדי ההוראה בחט"ע

₪ 159.22

ו .תוספת אחוזית  2016לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד
לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987-למען
הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות
חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה),
התשע"ה.2015-
 .3שיפוי לבעלויות יינתן בעלויות השעה הרלוונטיות במערכת התשלומים.
בברכה,

סוניה פרץ
מנהלת אגף בכיר כח-אדם בהוראה
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העתקים:
מר שמואל אבואב ,המנהל הכללי
מר ערן יעקב ,הממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
מר קובי בר נתן ,סגן בכיר לממונה על השכר ,משרד האוצר
מר יוסי שטראוס ,חשב המשרד
מר אריאל לוי ,סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים
מר אייל רם ,סמנכ"ל מינהל עובדי הוראה
עו"ד דורית מורג ,היועצת המשפטית
דר' עופר רימון ,מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
עו"ד איריס שלו-טל ,הלשכה המשפטית
מר רן ארז ,מזכ"ל ארגון המורים העל-יסודיים
מנהלי המחוזות
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי
גב' מירי כהן ,מינהל כלכלה ותקציבים
מר מנחם מזרחי ,מנהל אגף א' ,ארגון מוסדות חינוך ,המינהל הפדגוגי
גב' תמר כהן ,מנהלת תחום בכיר תיאום משכורות מורים ,חשבות המשרד
מר בני בנימין ,מנהל תחום בכיר משכורות ,חשבות המשרד
תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי ,חשבות המשרד
מר אסף שירמן ,מנהל תחום ,שכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
מר אבי פרידמן ,מרכז בכיר חינוך משרד האוצר
גב' רחל טייטלבום ,מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה
גב' חגית מגן ,ממונה על יחסי עבודה ושכר ,מרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות
עו"ד עידית ורונין ,ממונה על תנאי שירות ,מרכז השלטון המקומי
מנהלי תחומי כח-אדם בהוראה במחוזות
חשבי המחוזות
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